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Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Unibep S.A. wybuduje dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kolejny etap osiedla w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 maja 2013 podpisał umowę na realizację w systemie generalnego 
wykonawstwa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niedzielskiego 2 (Etap II) w Warszawie.

Zamawiającym jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem umowy jest realizacja II etapu przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym wykonaniu zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami w parterze, niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Niedzielskiego 2 w Warszawie.

W czterech cztero- i sześcio- kondygnacyjnych budynkach znajdzie się 181 mieszkań. Na terenie II etapu znajdą 
się 222 miejsca parkingowe. Planowana wielkość inwestycji to: powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 12 120m2, 
powierzchnia usługowa ok. 340m2, kubatura budynków ok. 95 025m3. 

Terminy realizacji inwestycji : 22 miesiące od rozpoczęcia realizacji robót. Termin rozpoczęcia realizacji robót 
zostanie ustalony przez strony jednak nie później niż na dzień  15 czerwca 2013.

Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji wynosi:  49 990 000 PLN netto. 

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) 
Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 
kwartałów obrotowych.

Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności.
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